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Inhoudsverantwoordelijke: dr. J. De Koster (Pedia-
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Beste ouders,

Uw kind krijgt vandaag of in 
de toekomst een cystografie. 
Via deze folder willen we u wat 
uitleg geven over dit onderzoek.
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01 IN GEVAL VAN 
EEN DAGOPNAME

U komt binnen via de inkomhal 
van het ziekenhuis en u laat zich 
inschrijven aan één van de loket-
ten. Vervolgens zal men u de weg 
wijzen naar de kinderafdeling.

02 WAT BRENGT U 
MEE?

• De lievelingsknuffel van uw 
kind, wat speelgoed, een lees-
boek.

• Het aanvraagformulier van de 
arts (indien u dit heeft meege-
kregen).

• De SIS-kaart, kids ID.
• Slaapkledij is niet nodig voor 

een dagopname.
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03 WAT IS EEN 
CYSTOGRAFIE?

Een cystografie is een onderzoek 
waarbij door middel van een con-
trastvloeistof de blaas en urine-
wegen zichtbaar gemaakt kunnen 
worden met behulp van RX-foto’s. 
De contrastvloeistof wordt door 
middel van een blaassonde in de 
blaas ingebracht.

3.1 Voorbereiding op het 
onderzoek
Als voorbereiding op het onder-
zoek wordt er een blaassonde 
geplaatst.

Het plaatsen van de blaassonde 
vindt plaats in de onderzoekska-
mer op de kinderafdeling, ook als 
uw kind niet wordt opgenomen en 
er moet een blaassonde geplaatst 
worden zal dit daar plaats vinden. 
U zal dan eerst even naar de kin-
derafdeling worden gestuurd om 
de sonde te laten plaatsen.
Het plaatsen van de sonde geeft 
een vervelend gevoel. Op voor-
hand wordt er daarom een pijnstil-
lende gel vaginaal of op de punt 
van de plasser aangebracht.

Nadat de sonde is geplaatst, 
wordt deze vastgeplakt. Vanaf 
dan is het belangrijk dat uw kind 

niet meer rondloopt. Uw kind zal 
met behulp van een rolstoel naar 
de afdeling ‘Radiologie’ gebracht 
worden.

3.2 Verloop van het onder-
zoek
Eén van de ouders mag het kind 
begeleiden tijdens het onderzoek 
MITS bescherming. Als ouder bent 
u dan verplicht een loden jas en 
schildklierbescherming te dragen. 
Als ouder zal u worden bijgestaan 
door één van de verpleegkundi-
gen.
Op de afdeling ‘Radiologie’ wor-
den de eerste RX-foto’s gemaakt. 
Vervolgens wordt de contraststof 
aangesloten op de blaassonde en 
kan de vloeistof in de blaas lopen. 
Terwijl dit gebeurt, worden er nog 
meer foto’s gemaakt. Het kan zijn 
dat uw kind moet draaien van po-
sitie om de juiste foto’s te kunnen 
maken.
Indien uw kind drang heeft om te 
plassen moet hij/zij dit aangeven. 
Bij kleinere kinderen ziet men aan 
de hand van de foto’s of de blaas 
goed gevuld is.
Vervolgens zal de blaassonde 
worden verwijderd en wordt er 
een bedpan geplaatst. Het kind 
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kan dan plassen op de bedpan of 
pamper. Het plassen op een bed-
pan is niet zo gemakkelijk, maar 
er moeten ook tijdens het plassen 
nog een aantal foto’s gemaakt 
worden. Daarna is het onderzoek 
afgelopen.
Gedurende het onderzoek is het 
verboden (wegens stralingsge-
vaar) om met de handen in het 
lichtgevende rooster (= het gebied 
van de foto) te komen.

3.3 Duur van het onder-
zoek
Het onderzoek duurt ongeveer 
30-45 minuten (zonder de voorbe-
reiding).

3.4 Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u terug 
naar de afdeling gaan, in geval 
van opname, anders kan u na het 
onderzoek naar huis gaan.
Spoor uw kind zoveel mogelijk aan 
om goed te drinken. Zo is de kans 
op een blaasinfectie minder groot.

3.5 Wanneer weet u het 
resultaat?
Indien uw kind opgenomen is, zal 
de behandelende pediater u het 
resultaat komen vertellen. Indien 

uw kind na het onderzoek naar 
huis mag, krijgt u de uitslag via de 
huisarts of na telefonisch contact 
met de pediater.

3.6 Welke zaken moet u 
zeker melden?
• Of u eventueel zwanger bent, 

want röntgenstralen kunnen 
schadelijk zijn voor het onge-
boren kind.

• Of er vroegere reacties ge-
weest zijn op een contrastmid-
del dat jodium bevat.
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04 UW KIND 
VOORBEREIDEN

Vertel uw kind dat:
• er een dun buisje in zijn/haar 

‘plasgaatje’ wordt gebracht,
• hij/zij dan met de rolstoel naar 

de RX-afdeling gebracht zal 
worden,

• hij/zij dan op een tafel mag 
gaan liggen,

• deze tafel kan bewegen,
• er via het buisje een vloeistof 

in de blaas wordt gespoten,
• er ondertussen foto’s gemaakt 

zullen worden van de blaas,
• als hij/zij moet plassen hij/zij 

dit moet zeggen,
• het buisje er dan uitgehaald zal 

worden,
• hij/zij daarna mag plassen in 

een pannetje,
• er nog een foto gemaakt zal 

worden om te kijken of de 
blaas leeg geplast is.

05 UW KIND HELPEN

• Probeer zelf zo rustig mogelijk 
te blijven, zo zal uw kind ook 
rustig blijven.

• Uw kind mag zijn/haar knuf-
felbeer of een speelgoedje 
meenemen.

• Wanneer u of uw kind iets 
niet begrijpt, kan u steeds om 
uitleg vragen aan de radioloog 
of verpleegkundigen van de 
dienst Medische Beeldvorming.

De pediaters en het verplegend 
en verzorgend personeel van de 
kinderafdeling wensen u en uw 
kind een aangenaam verblijf en 
een vlot verloop van het onder-
zoek.
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06 MEDICLOWNS

Het ZOL werkt samen met de 
Mediclowns. Op geregelde tijd-
stippen komen de clowns op de 
verpleegafdeling Pediatrie langs 
om een glimlach op de gezichtjes 
van de kinderen te toveren. Meer 
info over hun werking vindt u op 
www.mediclowns.be.
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